
 

 

 

Všeobecné propozice 

Pořadatel: z pověření SSK Vítkovice coby pořadatele IAAF World Challenge Zlatá tretra 

Ostrava …- Atletika TJ Valašské Meziříčí, spolek.…… (místní oddíl), adresa Žerotínova 736, 

Valašské Meziříčí 75701…………….. 

Místo konání: atletický stadion TJ Valašské Meziříčí………….   

Datum: čtvrtek 3.května  2018………………. 

Čas: od  15:00 hod…………… (dle místního oddílu, školy) 

Postupové kategorie: závodí dívky a chlapci od 6 do 11 let v pěti kategoriích podle 

ročníku narození  

Přihlášky a registrace do všech měst (CZE, SVK, PL):  

Prostřednictvím on-line formuláře na www.cokoladovatretra.cz do 20.00 hod dne před 

konáním vybrané soutěže.  

Ve formuláři je na výběr jako první krok místo konání. Je-li dané místo uzavřeno, objeví se 

infomace s pokyny: registrace už není možná, soutěž již proběhla anebo registrace on-line 

je uzavřena, přijďte se registrovat na místo konání 45 minut před svou disciplinou. 

Časový pořad: 

Pořadí disciplín v časovém pořadu je pevně dáno pro všechna města. Budou stanoveny 

časové intervaly, nikoli přesné časy. V komunikaci (FB a www ČT I pořadatelských oddílů) 

bude důrazně sdělováno, že časy jsou orientační a budou uzpůsobeny počtu účastníků.  

  

čas 
 

disciplína  
(vždy chlapci a 
dívky odděleně) 

ročník narození 
 

poznámka 

15:00 - začátek 30 m dívky 2015 – 2018 bez postupu, možno závodit s rodiči 

15:10 30m chlapci 2015 – 2018 bez postupu, možno závodit s rodiči 

15:20 60 mdívky 2013– 2014 bez postupu, možno závodit s rodiči 



15:35 60 m chlapci 2013– 2014 bez postupu, možno závodit s rodiči 

15:50 100 mdívky 2011 -  2012  postup do semifinále 

16:05 100 m chlapci 2011 -  2012  postup do semifinále 

16:20 200 m dívky 2009 -  2010  postup do semifinále 

16:35 200 m chlapci 2009 -  2010 postup do semifinále 

16:50 300m dívky 2007 - 2008 postup do semifinále 

17:05 300 m chlapci 2007 - 2008 Postup do semifinále 

 

Prezentace na místě: vždy nejpozději 45 minut před startem příslušné kategorie!!!  

Občerstvení: v areálu místa konání dostupný stánek s občerstvením  

Obuv: sportovní obuv, NE tretry   

Start: bez bloků, všechny distance  

Seběh: u distancí 200 a 300 m – počet startujících v jednom běhu je odvislý od podmínek 

daného soutěžiště a rozhodnutí startéra 

Výsledky: všech kategorií už od 3 let budou zveřejněny, a to včetně cílové fotky, na 

http://online.atletika.cz/.  

Vyhodnocení: první tři závodníci v každé kategorii jsou vyhlášeni a obdrží diplom a 

medaili. Prvních8 časem postupuje do KRAJSKÉHO FINÁLE (uskuteční se v Ostravě, Zlíně, 

Olomouci a Brně). 

Vítěz své kategori v Krajském finále postupuje do Superfinále v hlavnímporgramu IAAF 

World Challenge Zlatá tretra Ostrava 13. 6. 2018. Dále získává celkem 3 vstupenky na ZT 

zdarma (1 ks pro sebe, 2 k spro svůj doprovod - rodiče apod.) Dodatčné vstupneky si může 

jeho zákonný zástupce rezervovat na sarka.mokra@seznam.cz a zakoupit při prezentaci 

do superfinále v místě konání. 

Detaily ke Krajskému finále a Superfinále bude zveřejněny na www.cokoladovatretra.cz a 
na FB akce. 
 
Jakékoli rozpory řeší pravidla IAAF.  

 

http://www.cokoladovatretra.cz/

